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Oferta zawarta w niniejszej publi-
kacji zawiera informacje o szkołach
prowadzonych przez powiat otwocki
– szkołach, które mogą poszczycić się:
bardzo dobrym przygotowaniem swoich
uczniów do egzaminów zewnętrznych,
bardzo dobrymi wynikami na maturach
i egzaminach zawodowych – potwier-
dzonymi przez Okręgową Komisję Egza-
minacyjną a także bardzo dobrymi
warunkami nauki i odpowiednią kadrą
pedagogiczną.

Dzięki informacjom zawartym w ni-
niejszym opracowaniu uzyskacie wiedzę,
która pomoże Wam dokonać świado-
mego wyboru swojej przyszłości. Sieć
szkół powiatu otwockiego umożliwia
znalezienie miejsca każdemu wg jego za-
interesowań, potrzeb i możliwości.

Ci, którzy marzą o dobrym liceum,
mogą, z całą pewnością, zawierzyć
swoją przyszłość i nadzieję na świetnie
zdaną maturę Liceum im. K.I. Gałczyń-

skiego czy Liceum im. J. Słowackiego.
Nauka w tych szkołach to szansa na
rozwijanie własnych zainteresowań,
pogłębienie zdolności. Na wyróżnienie
zasługuje także wspaniała atmosfera
życzliwości, możecie tu liczyć na akcep-
tację i wsparcie.

Zaś na tych, którzy chcieliby od razu po
szkole średniej mieć jakiś zawód – czeka
bardzo ciekawa oferta kierunków kształce-
nia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastro-
nomicznych, czy też Zespole Szkół Nr 2.
Spotkacie tam wspaniałych ludzi, a miła
atmosfera i przyjazne nastawienie po-
mogą Wam szybko zaaklimatyzować się
w nowym środowisku.

Wszystkie szkoły mogą poszczycić się
bardzo dobrymi warunkami lokalowymi,
świetnie wyposażonymi pracowniami
i bazą sportową.

Życzę dokonania dobrego wyboru
oraz powodzenia na kolejnym etapie
edukacyjnym. �

CEZARY ŁUKASZEWSKI
STAROSTA OTWOCKI

Szanowni Państwo

Wzorem lat ubiegłych prezentujemy
ofertę edukacyjną, dotyczącą kierun-

ków kształcenia w szkołach, dla których or-
ganem prowadzącym jest powiat otwocki.
Są to placówki z tradycjami, legitymujące się
bardzo dobrymi osiągnięciami dydaktycz-
nymi oraz wychowawczymi. Absolwenci
naszych szkół są świetnie przygotowani do
podjęcia dalszego kształcenia na uczel-
niach wyższych. Natomiast uczniowie
kończący szkoły zawodowe, to dobrze
przygotowani fachowcy, gotowi do funkcjo-
nowania na rynku pracy.

Drodzy Uczniowie

Już wkrótce staniecie przed wyborem
kolejnego etapu edukacji. Wybór nie

jest łatwy, wymaga głębokiego zastano-
wienia i dokładnego zapoznania się
z propozycją edukacyjną przedstawianą
przez różne szkoły.
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Liceum Ogólnokształcące Nr III
im. Juliusza Słowackiego

ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock
tel. 22 779 22 01 | www.slowacki.eu,
e-mail: sekretariat@lo3otwock.eu

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!

Jesteśmy szkołą, która kształci otwartych, ciekawych świata, refleksyjnych, zaan-
gażowanych i twórczych młodych ludzi. Przygotowujemy absolwentów do wszyst-

kich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, do swobodnego
porozumiewania się w języku obcym oraz osiągnięcia wykształcenia na wysokim po-
ziomie. Wspieramy w uczeniu się, rozwoju i motywacji do nauki. Liczy się dla nas za-
równo rzetelna praca, jak i jej efekt. Rozwijamy pasje naszych uczniów i pomagamy
im je realizować, nie tylko na polu naukowym. Pozostawiamy naszym uczniom wybór,
w czym i na jakim poziomie chcą się rozwijać.

�� 1A KLASA HUMANISTYCZNA
Jeśli lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów na różne tematy,

interesujesz się kinem, teatrem, poezją i innymi dziedzinami sztuki, fascynuje Cię his-
toria, psychologia, prawo, chcesz rozumieć otaczający Cię świat i motywy postępo-
wania ludzi – klasa 1A jest dla Ciebie!

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Perspektywy studiów: prawo, politologia, polonistyka, anglistyka, historia, kultu-

roznawstwo, socjologia, pedagogika.

�� 1B KLASA POLITECHNICZNA
Zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umie-

jętności logicznego rozumowania, zgłębianiem tajników algorytmiki, programowania
i chcących zrozumieć prawa rządzące otaczającym nas światem przyrody. Jeśli jesteś
dociekliwy i chcesz zrozumieć świat, masz świadomość ogromnej roli nauk ścisłych  
w rozwoju naszej cywilizacji – wybierz klasę politechniczną!

� KIERUNKI KSZTAŁCENIA

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny, 
a my jesteśmy dla każdego ucznia.
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Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka.
Perspektywy studiów: matematyka, fizyka, informatyka, automatyka i robotyka, me-

chatronika, elektronika, telekomunikacja, energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria
środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, ochrona środowiska, transport, ekonomia.

�� 1C KLASA EUROPEJSKA
Do tego profilu zapraszamy uczniów o szerokich zainteresowaniach humanistycz-

nych (obejmujących umiejętności uzasadniania, analizowania i wyciągania wniosków)
oraz związanych z mechanizmami działania społeczeństw i polityki. Jeśli w przyszłości
planujesz studia na wydziałach nauk prawniczych i społecznych – wybierz klasę 1C!

Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.
Perspektywy studiów: politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka,

socjologia, bezpieczeństwo narodowe, polityka regionalna, samorząd teryto-
rialny, dziennikarstwo  i medioznawstwo, amerykanistyka, lingwistyka stoso-
wana, geologia.

�� 1D KLASA MENADŻERSKA 
Profil odpowiedni dla uczniów ze zdolnościami matematycznymi, którzy, analizując świat

przyrodniczych i społecznych zależności, patrzą nań przez pryzmat liczb. Jeśli cechuje Cię
postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie ekonomicznymi problemami współczesnego
świata, masz predyspozycje kierownicze i organizacyjne – 1D spełni Twoje oczekiwania!

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski.
Perspektywy studiów: zarządzanie, ekonomia, bankowość, finanse, ochrona

środowiska, turystyka i rekreacja, geografia, geologia, geodezja i kartografia, geo-
informatyka, geoinżynieria, bezpieczeństwo narodowe, administracja, architektura
krajobrazu.

�� 1E KLASA MEDYCZNA
Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi,

wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych
i medycznych. Wybór tej klasy pomoże Ci zrozumieć znaczenie przemian biologiczno–
chemicznych zachodzących w otaczającym świecie, rozwijać zdolności krytycznego
myślenia i poznawać środowisko za pomocą obserwacji i doświadczeń. Jeśli jesteś
człowiekiem aktywnym, poszukującym i ambitnym – „1E” jest dla Ciebie!

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka.
Perspektywy studiów: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biotech-

nologia, chemia, technologia chemiczna, bioinżynieria medyczna, technologia żyw-
ności, inżynieria środowiska, inne kierunki medyczne, leśne i rolnicze.

Drugi język obcy w zależności od profilu klasy (prowadzony w systemie lektoratów).
Do wyboru: język niemiecki – poziom podstawowy lub kontynuacja, 
język rosyjski, język hiszpański – od podstaw.

� WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW

JUSTYNA LASKUS, 
studentka Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego

�� „Słowaka wybrałam ze względu na naj-
wyższy poziom tej szkoły  w okolicy.  Nauka
w klasie medycznej pozwoliła mi rozwinąć
moje zainteresowania oraz dała możliwość
osiągnięcia wysokich wyników na egzami-
nie maturalnym i zagwarantowała dostanie
się na wymarzone studia. Z perspektywy
czasu nie żałuję tego wyboru. Nauczyłam się
systematyczności i pracowitości, co, na co
dzień, procentuje na mojej uczelni. Obecnie
studiuję na Kierunku Lekarskim Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego.”

PIOTR PRZEŹDZIECKI, 
student SGGW

�� „Liceum im. Juliusza Słowackiego w Otwocku otwiera bardzo
szerokie perspektywy na studia wyższe w całej Polsce. Panuje
tu miła atmosfera  i dobre podejście do ucznia, co daje komfor-
towe warunki do nauki przedmiotów kierunkowych. Ponadto li-
ceum oferuje spektrum wycieczek zagranicznych np.: Moskwa,
Londyn, Hiszpania, jak i wiele wycieczek krajowych. Mnie Słowak
otworzył możliwości, dzięki którym dostałem się na wymarzoną
uczelnię SGGW na kierunek Technologie Energii Odnawialnej.
Gdybym mógł, spędziłbym tu jeszcze więcej czasu!”

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku jest wśród najlepszych liceów 
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników 
PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020". 

Wszystkich, którzy z sukcesem chcą zdać egzamin maturalny, 
zapraszamy do „SŁOWAKA!”
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� „SŁOWAK” W OBIEKTYWIE

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
sobota, 25 kwietnia 2020 r. 
w godz. 10.00 – 13.00

Spotkanie z J. Hugo-Baderem

Wymiana polsko-niemiecka

Wycieczka do Grecji Petersburg

Rajd rowerowy

Wycieczka do stolic nadbałtyckich

Nasi uczniowie w Szwajcarii

Paczka na Kresy

XXXIV Zlot
Europejskiej
Rodziny Szkół
im. Słowac-
kiego na
Ukrainie

Spotkanie 
z Grzegorzem

Dobieckim

Patio szkolne

Tajny bazar

WIĘCEJ 
INFORMACJI 

O NAS NA 
FACEBOOKU
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock
tel. 22 779 30 70 | tel./fax  22 779 30 79 w. 55
e-mail: sekretariat@nukleonik.pl | www.nukleonik.pl

NUKLEONIK to szkoła wyjątkowa, tworzona przez ludzi z pasją, to szkoła, która
łączy w sobie tradycję, nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywidualne

podejście do uczniów. Nasza szkoła świetnie przygotuje Cię do zawodu i spełni
oczekiwania przyszłych pracodawców. Będziesz mógł wcześniej rozpocząć swoją
karierę zawodową i szybko się usamodzielnić, pracując i rozwijając się w intere-
sującym Cię zawodzie. 

� TECHNIKUM NR 2 

�� TECHNIK ELEKTRYK 
Zawód technik elektryk jest
zawodem perspektywicznym,
świetnie płatnym i niezwykle
poszukiwanym na rynku pra-
cy. Absolwent tego kierunku
przygotowany jest do projek-
towania, wykonywania, diag-
nozowania stanu i dokony-
wania napraw instalacji elek-

trycznych oraz  maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Absolwent tech-
nikum o zawodzie technik elektryk może w przyszłości kontynuować naukę na
wyższych studiach technicznych. Możliwości zatrudnienia w zawodzie elektryka są
bardzo duże, począwszy od przemysłu, poprzez usługi, a skończywszy na handlu.
Przedmiot rozszerzony w tej klasie to matematyka. 

�� TECHNIK 
ELEKTROENERGETYK 
TRANSPORTU 
SZYNOWEGO
Zawód technik elektroener-
getyk transportu szynowego
jest niezbędny do wykony-
wania sieci zasilających oraz
trakcji elektrycznej dla po-
trzeb transportu szynowego,
a także do wykonywania
zadań związanych z utrzy-

maniem, eksploatacją i naprawą środków transportu szynowego, tj. pociągów, tram-
wajów oraz pojazdów metra. Absolwenci tego kierunku mogą pracować 
w zakładach taboru kolejowego, w zajezdniach tramwajowych i metrze, w przed-
siębiorstwach produkujących tabor szynowy. Realizując dodatkowe kursy, mogą
być również zatrudnieni jako maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyjnych, dys-
pozytorzy pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trak-
cyjnych. Przedmiot rozszerzony w tej klasie to geografia.

Patronat nad klasą kolejarską sprawuje Spółka PKP INTERCITY S.A., która
wspiera Szkołę w realizowaniu dualnego systemu kształcenia w zawodzie technik
elektroenergetyk transportu szynowego oraz przyjmuje uczniów na miesięczne prak-
tyki. Najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia finansowe.
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�� TECHNIK INFORMATYK
Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie
pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży infor-
matycznej. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd
uzależnione są od sprzętu IT i sieci informatycznych, 
w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej
branży jest ogromne. Technik informatyk przygotowuje
stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi
do pracy, diagnozuje je i naprawia. Jest projektantem 
i administratorem sieci komputerowych. Tworzy strony
internetowe i bazy danych oraz administruje nimi. Przed-
miot rozszerzony w tej klasie to matematyka.

�� TECHNIK GRAFIKI 
I POLIGRAFII CYFROWEJ 
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opraco-
wuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze in-
formacyjnym i reklamowym. Reprezentanci zawodu
zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opa-
kowania produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.
Potrafią również projektować cyfrowe modele 3D oraz
obsługiwać skanery i drukarki 3D. Przedmiot rozszerzony
w tej klasie to język angielski.

�� TECHNIK LOGISTYK 
z innowacją STRAŻACKO-RATOWNICZĄ 
Logistyka jest najszybciej rozwijającą się dziedziną życia
publicznego. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być
przewiezione, dostarczone, przechowane, i tą dziedziną
działalności zajmuje się logistyka. W czasie nauki zdobę-
dziesz wiedzę z zakresu magazynowania, zarządzania za-
pasami, spedycji i transportu, produkcji i ekologii. Klasa ta to
propozycja dla uczniów, którzy chcą uzyskać zawód technik
logistyk oraz chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownic-
twem, zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej 
i pracy strażaka. Absolwenci tego kierunku będą przygoto-
wani do podjęcia pracy w działach logistyki wszystkich gałęzi
gospodarki, począwszy od zakładów produkcyjnych, działów
zaopatrzenia i sprzedaży, transport i spedycję, aż po admi-
nistrację. Będą przygotowani do rozpoczęcia studiów pożar-
niczych, studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych,
na kierunkach z zakresu logistyki, bezpieczeństwa publicz-
nego. Przedmiot rozszerzony w tej klasie to geografia.

� BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

�� KLASA WIELOZAWODOWA (różne zawody) 
W klasie wielozawodowej prowadzimy kształce-
nie we wszystkich zawodach, zgodnie z klasyfi-
kacją zawodów szkolnictwa zawodowego
określoną przez Rozporządzenie  Ministra Eduka-
cji Narodowej. Uczniowie klasy wielozawodowej
uczą się w szkole przedmiotów ogólno-
kształcących przez 2 lub 3 dni w tygodniu. W ko-
lejnych dniach realizują praktyki w wybranym
przez siebie zawodzie u pracodawcy (uczniowie
sami szukają pracodawcy, który podpisze z nimi
umowę w celu przygotowania zawodowego). Mu-
sicie jedynie pamiętać, aby Wasz pracodawca miał przygotowanie pedagogiczne 
i był mistrzem lub posiadał wykształcenie w danym zawodzie. Raz w roku odbywają
się również miesięczne kursy zawodowe, na których uczniowie poznają teoretyczne
zagadnienia swojego zawodu. 

�� Nasza szkoła jest inna niż wszystkie – ma niepowtarzalny charakter, który tworzą
wspaniali uczniowie, otwarci i wspierający nauczyciele, serdeczni, zawsze uśmiech-
nięci pracownicy administracji i obsługi oraz zaangażowana, czuwająca nad wszyst-
kim dyrekcja. 

�� Jesteśmy szkołą skuteczną – od lat możemy chwalić się wysokimi wynikami eg-
zaminów maturalnych i zawodowych. 

� Dlaczego warto wybrać NUKLEONIK?
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ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
sobota, 25 kwietnia 2020 r. 
w godz. 10.00 – 13.00

WSZYSTKIE KLASY ZOSTANĄ UTWORZONE POD WARUNKIEM 
PEŁNEGO NABORU DO DANEJ KLASY (32 osoby)

�� Baza i wyposażenie szkoły są stale unowocześniane - nowe skrzydło z pracow-
nią logistyczną i warsztatami szkolnymi, nowoczesne boisko wielofunkcyjne, świeżo
wyremontowane patio, pracownie komputerowe, tablice multimedialne oraz wiele
innych. Od grudnia 2019 r. przy Nukleoniku trwa budowa nowoczesnego obiektu spor-
towego, w którym znajdzie się sala gimnastyczna, siłownia, a także hala sportowa do
gier zespołowych. Nasi uczniowie będą mogli z niego korzystać już w przyszłym roku! 
�� Szkoła uczestniczy w  projektach unijnych, dzięki którym placówka jest dopo-
sażona w najnowocześniejszy sprzęt, a uczniowie realizują dodatkowe zajęcia rozwi-
jające kompetencje kluczowe i specjalistyczne kursy oraz płatne staże u pracodawców.

�� Nukleonik kształci w zawodach deficytowych, na które jest zapotrzebowanie na
krajowym i lokalnym rynku pracy. Absolwenci naszej szkoły są wysoko cenionymi pra-
cownikami. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły niemal wszyscy nasi uczniowie podej-
mują pracę, a zdecydowana większość z nich pracuje zgodnie z wyuczonym zawodem.
�� Grono pedagogiczne dba o to, by szkoła była miejscem nie tylko nauki, ale też
przestrzenią do nawiązywania przyjaźni, odkrywania swoich talentów, wspólnej
zabawy. Duży nacisk kładziemy na integrowanie społeczności uczniowskiej poprzez
warsztaty, wycieczki, wspólne przygotowywanie imprez szkolnych, działania Samo-
rządu Uczniowskiego, a także udział w akcjach charytatywnych.
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ul. gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock
tel. 22 779 31 84 | fax. 22 779 35 74
e-mail: lootwock@lootwock.pl | www.lootwock.pl

Liceum Ogólnokształcące Nr  I
im. K. I. Gałczyńskiego

�� KLASA I A – POLITECHNICZNA
Klasa z programem matematyki, 

fizyki i informatyki w zakresie rozsze-
rzonym, zapewnia nie tylko naukę pro-
gramowania  na wysokim poziomie, ale
także nowatorskie metody nauczania.
Przedmioty  ścisłe pozwalają absolwen-
tom tej klasy na logiczne i kreatywne me-
tody  rozwiązywania problemów oraz

łatwe odnalezienie się w świecie techniki. Wybierając tę klasę, uczniowie
otrzymują szansę projektowania i programowania robotów na zajęciach z ro-
botyki, a także mają możliwość nauki rachunku całkowego. Język obcy, jako
obowiązkowy, to angielski oraz drugi język do wyboru to język niemiecki lub
hiszpański.

�� KLASA IB – PRZYRODNICZO-MEDYCZNA
Klasa z programem biologii,

chemii oraz matematyki w za-
kresie rozszerzonym. Idealna
dla osób chcących studiować na
kierunkach medycznych, przy-
rodniczych czy ścisłych.  W tym
profilu uczniowie  będą mogli
nie tylko zgłębiać tajemnice or-
ganizmów i medycyny, a także
rozwinąć swoją wiedzę mate-
matyczną poprzez prowadze-
nie zajęć metodami aktywnymi.
Język obcy, jako obowiązkowy,
to angielski oraz drugi język do
wyboru to niemiecki lub hisz-
pański.

�� KLASA IC – SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNA          
Klasa  z programem geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego 

w zakresie rozszerzonym. To profil dla osób zainteresowanych życiem przyrodniczym,
społecznym i politycznym. Pozwala na  doskonalenie umiejętności interpretowania
zjawisk historycznych, politycznych i prawnych. Uczniowie uczestniczą w  spotka-
niach z przedstawicielami świata nauki, kultury, mediów i sądownictwa, dzięki czemu
łatwiej będzie im zrozumieć mechanizmy rządzące współczesnym prawem. Język obcy,
jako obowiązkowy, to angielski oraz drugi język do wyboru to rosyjski lub niemiecki.

� W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
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�� KLASA ID – EKONOMICZNO-TURYSTYCZNA    
Klasa z programem mate-

matyki, geografii i języka an-
gielskiego w zakresie rozsze-
rzonym. To doskonałe miejsce
dla chcących poszerzyć swoją
wiedzę o świecie, doskonaląc
zdolności anglojęzyczne i ma-
tematyczne. Uczniowie uczest-
niczą w wielu warsztatach
językowych oraz rajdach o za-
sięgu krajowym i zagranicznym.
Dobór przedmiotów rozszerzo-
nych pozwala na dużą elastycz-
ność w wyborze kierunków
studiów. Język angielski nato-
miast ułatwi sprawne porozumiewanie się. Profil przygotowuje do studiów na kierunkach:
matematyka, geografia, handel zagraniczny, turystyka, marketing i zarządzanie, filologia an-
gielska czy lingwistyka stosowana. Język obcy, jako obowiązkowy, to angielski oraz drugi
język do wyboru niemiecki lub rosyjski.

�� KLASA IE – HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA        
Klasa z programem języka polskiego, historii oraz języka angielskiego w zakresie

rozszerzonym. Umożliwia doskonalić  umiejętności literackie, brać udział w warsztatach
teatralnych i filmowych, a także zdobywać  wiedzę z zakresu historii, kultury i sztuki przy
jednoczesnym szlifowaniu języka. Profil ten przeznaczony jest dla przyszłych kandyda-
tów na filologię polską, filologię angielską, lingwistykę stosowaną, prawo, historię i dzien-
nikarstwo. Język obcy w tej klasie, jako obowiązkowy, to angielski oraz drugi język do
wyboru francuski lub hiszpański.

� GAŁCZYN W OBRAZACH:

�� UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:

�� ORGANIZUJEMY m.in.: konkursy powiatowe, warsztaty językowe, 
Światowy Dzień Pszczoły
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ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
sobota, 25 kwietnia 2020 r. 
w godz. 10.00 – 13.00

�� SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI: �� WYCIECZKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE:

�� WOLONTARIAT i SAMORZĄD SZKOLNY:

�� LEKCJE W SZKOLE I NIE TYLKO:
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Zespół Szkół Ekonomiczno-
-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica

ÓSMOKLASISTO! Twój wybór – zadbaj o swoją przyszłość!

ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock
tel. 22 779 26 44 | fax 22 779 37 86
e-mail: sekretariat@zseg.edu.pl | www.zseg.edu.pl 

� TECHNIKUM NR 1 

�� TECHNIK  EKONOMISTA   
innowacja KLASA WOJSKOWO- 
-SPORTOWA 
Zawód ekonomisty daje ogromne 

i szerokie możliwości we współczesnym
świecie. W trakcie kształcenia uczeń
zdobędzie wiedzę w zakresie prowa-
dzenia biura, przygotowywania nie-
zbędnej dokumentacji produkcji, obrotu
i usług, badania rynku , polityki zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług. Młodzież
dowie się także, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego podmiotu
gospodarczego. Absolwent przygotowany będzie do podjęcia ciekawej pracy, jako:
ekonomista, księgowy, bankowiec, doradca finansowy, doradca inwestycyjny, agent

ubezpieczeniowy,  manager. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele drzwi do
przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala również podejmować trafne decyzje w życiu
codziennym. Program nauczania w klasie o tym profilu wzbogacony jest o przedmioty
innowacyjne, które stworzą uczniowi dodatkowe możliwości na rynku pracy. Inno-
wacja kierowana jest do osób wiążących swoją przyszłość z pełnieniem zawodowej
służby wojskowej bądź pracą w administracji samorządowej i rządowej na stanowis-
kach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną oraz
służbą w strukturach Sił Zbrojnych RP. Nauka trwa 5 lat.

�� TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 
Kształcenie w zawodzie  technik ra-

chunkowości przygotowuje do aktyw-
nego funkcjonowania na zmieniającym
się rynku pracy. Uczeń zdobędzie wie-
dzę i umiejętność posługiwania się po-
jęciami i zależnościami z zakresu
ekonomii oraz stosowania praw ekono-
mii i zasad funkcjonowania współczes-
nej gospodarki w skali makro i mikro.  Wybierając ten zawód w naszej szkole, młodzież
zdobędzie umiejętności: prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia ra-
chunkowości, rozliczania danin publicznych, rozliczania wynagrodzeń oraz  prowa-
dzenia analizy finansowej. Nauka trwa 5 lat.   

�� TECHNIK HOTELARSTWA 
– innowacja KLASA PERSONELU
POKŁADOWEGO
Kierunek technik hotelarstwa daje

młodemu człowiekowi możliwość zapo-
znania  się z zasadami funkcjonowania
hoteli, pensjonatów, agencji turystycz-
nych oraz firm cateringowych. Młodzież
zdobędzie wiedzę z zakresu planowa-
nia  i koordynowania usług hotelarskich,
kompleksowego i profesjonalnego obsługiwania gości hotelowych oraz  organizo-
wania usług  turystycznych. Pozna zasady obsługi recepcji i personelu hotelowego, 
i dowie się, jak ustalać zestaw oferowanych usług i  konstruować ich ceny tak, by być
konkurencyjnym na rynku. Uczniowie poznają także zasady efektywnego promowa-
nia oferowanych usług z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy.

„Kto w mury Ekonomika wstępuje, dzieło Staszica godnie podejmuje. 
Tu wiele pokoleń z dumą się kształciło i wiedzę solidną zdobyło”
( fragment hymnu szkoły) 
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Wprowadzona innowacja na tym kierunku adresowana jest do osób, które chcą
związać swoją przyszłość z pracą w branży turystyczno-usługowej. W ramach przed-
miotów innowacyjnych - komunikacja interpersonalna personelu pokładowego i język
angielski w lotnictwie. Uczniowie zdobędą dodatkowe umiejętności pozwalające na
wykonywanie zawodu steward/stewardessa oraz zostaną przygotowani do udziału 
w rekrutacji w polskich i zagranicznych liniach lotniczych . Nauka trwa 5 lat. 

�� TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
– innowacja DIETETYKA 
– AKADEMIA ZDROWIA 
Kierunek technik żywienia i usług gastro-

nomicznych przeznaczony  jest dla młodych
ludzi interesujących się sztuką kulinarną,
dbających o siebie i innych, myślących o zdro-
wym odżywianiu. W toku nauki uczniowie zdo-
bywają umiejętności związane z: planowaniem
i organizacją żywienia w zakładach żywienia
zbiorowego i żywienia rodziny oraz urządzania
zakładów gastronomicznych, sporządzania
potraw zgodnie z zasadami racjonalnego
żywienia, estetycznego ich podawania i prawidłowej obsługi konsumenta. Absol-
went będzie umiał:  stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania
działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, or-
ganizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. Po
ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych uczeń uzyskuje tytuł kucha-
rza oraz technika żywienia i organizacji usług gastronomicznych. 

Innowacja  Dietetyka – Akademia Zdrowia  kierowana jest do osób młodych,
które w przyszłości będą odpowiadały za nawyki żywieniowe i stan zdrowotny
społeczeństwa. Proponowane podstawy dietetyki wzbogacą wiedzę na temat  po-
chodzenia żywności,   kontroli jakości produktów żywnościowych w warunkach ich
przechowywania, procesu przygotowania potraw zgodnie z zasadami systemu
HACCP oraz   dostosowania  ich do potrzeb organizmu, w zależności od jego stanu
zdrowia i wieku. Absolwenci zdobędą wiedzę niezbędną do planowania racjonal-
nego żywienia, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład po-
szczególnych diet. Nauka trwa 5 lat.

�� TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 
– innowacja KLASA MANAGER ZDROWEJ ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
Kształcenie w zawodzie technik technologii żywności ma na celu przygotowanie

absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożyw-
czego, instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności oraz do  handlu arty-
kułami spożywczymi. W trakcie nauki młodzież zdobywa wiedzę z zakresu produkcji

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.  
Szkoła przygotowuje uczniów do pracy lub dalszego kształcenia w danym zawodzie, uczeń może kontynuować naukę 
w Szkole Branżowej II stopnia, uzyskać tytuł technika oraz zdać maturę.

wyrobów cukierniczych oraz organizacji 
i nadzoru produkcji wyrobów spożywczych.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów
zawodowych absolwent uzyskuje tytuł: cu-
kiernik oraz technik technologii żywności. 

Wprowadzona innowacja stwarza dodat-
kowe możliwości na rynku pracy. Absolwent
będzie posiadał umiejętności  profesjonal-
nego pełnienia funkcji managerskich pod-
niesienia efektywności funkcjonowania placówek gastronomicznych, promowania 
w społeczeństwie zdrowego stylu życia . Pogłębi on również wiedzę na temat jakości 
i oceny zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem surowców ekologicznych i konwen-
cjonalnych. Nauka trwa 5 lat. 

�� KUCHARZ  / KELNER
Zajęcia edukacyjne obejmują podsta-

wowe przedmioty ogólnokształcące oraz
przedmioty  z  kształcenia zawodowego 
- teoretyczne i praktyczne. Praktyczna nauka
zawodu odbywa się w szkole i w renomo-
wanych restauracjach oraz hotelach. 

Kucharz: W trakcie nauki uczeń będzie
zdobywał wiedzę zawodową z zakresu  przy-
gotowywania potraw pochodzących z różnych
stron świata, jak również dań dostosowanych
do indywidualnych okoliczności i wymagań
klientów. Pozna również różne kultury kulinarne,  zasady właściwego stosowania produk-
tów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników,  jak również stosownego serwo-
wania potraw, deserów, napojów i dodatków. Miejscem pracy dla absolwenta mogą być:
restauracje, hotele, placówki żywienia zbiorowego. Mogą oni samodzielnie prowadzić
działalność w zakresie cateringu oraz obsługi imprez okolicznościowych .

Kelner: W trakcie nauki uczeń będzie zdobywał wiedzę zawodową z zakresu
sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicz-
nego, wykonywania czynności związanych z obsługiwaniem gości oraz rozliczaniem
usług kelnerskich. Zatrudnienie można znaleźć we wszelkiego rodzaju instytucjach
związanych z gastronomią w: hotelach, restauracjach, kawiarniach, pubach lub dysko-
tekach. Kelnerzy mogą także pracować dla firm cateringowych.

� SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1
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ZAPRASZAMY CIEBIE I TWOICH RODZICÓW 
NA DZIEŃ OTWARTY – PRZYJDŹ, PRZEKONAJ
SIĘ I DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU.
sobota, 25 kwietnia 2020 r. w godz. 9.00 – 12.30

Dzięki naszej szkole możesz mieć odważne plany na przyszłość.
Warto do nas przyjść!

� Z TEGO SŁYNIE EKONOMIK:

�� Z dumą prezentujemy powierzone nam sztandary

Sztandary: ZSEG, Sztandar Armii Krajowej , Batalionów Chłopskich, Sztandar Kom-
batantów i Więźniów Politycznych 
�� Uczestniczymy w oficjalnych uroczystościach patriotyczno-religijnych 
w mieście i powiecie

�� Spotykamy się z wybitnymi i ciekawymi ludźmi

Zajęcia z wybitnym kucharzem
Robertem Sową 

Targi cukiernicze 
- spotkanie z mistrzem 

Kurthem Schellerem
�� Jesteśmy laureatami międzynarodowych i krajowych olimpiad i konkursów

�� Jesteśmy aktywnymi wolontariuszami
�� Przygotowujemy potrawy, wypieki oraz obsługujemy imprezy okolicznościowe
�� Uczymy się od najlepszych

Oprócz wszechstronnego przygotowania teoretycznego, zapewnimy Ci praktykę
w renomowanych hotelach na terenie kraju (Sheraton, Westin, Novotel, Holiday Inn,
Boss, Z-Hotel, Marriott, Intercontinental, Hilton), bankach, urzędach skarbowych, urzę-
dach administracji, biurach rachunkowych, sekretariatach, towarzystwach ubezpie-
czeniowych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz firmach produkcyjnych, handlowych 
i usługowych.

�� Rozwijamy pasje i zainteresowania

�� Jesteśmy mistrzami w sporcie
�� Realizujemy projekty unijne
Zaprosimy Cię do udziału w projektach unijnych, stażach zagranicznych i krajo-

wych, m.in. w: Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Irlandii oraz do udziału w certyfikowa-
nych kursach: barmańskim, baristycznym, carvingu i podstaw dietetyki.

�� Uczestniczymy w "Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnaz-
jalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"
Ministerstwa Obrony Narodowej.

Polega on na prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach przed-
miotu „Edukacja wojskowa”. Uczestniczymy w międzynarodowych obozach dla klas
mundurowych.

Laureat Olimpiady Wiedzy
Hotelarskiej 

Konkurs Gastronomiczny Olimpiada Wiedzy 
o Żywieniu
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Zespół Szkół 
im. ks. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego

ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew
tel./fax  22 788 24 00 
e-mail: sekretariat@zskarczew.pl | www. zskarczew.pl

Rozpocznij wspaniałą przygodę
w szkole, w której chce się uczyć!

Jesteśmy szkołą bezpieczną 
i przyjazną dla ucznia!

�� TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH
Program kształcenia zawodowego przed-

miotów teoretycznych realizowany jest w szkole.
Program praktycznego kształcenia zawodo-
wego jest realizowany w formie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych 
w samochodowych warsztatach naprawczych i diagnostycznych na terenie Karczewa,
Otwocka, Józefowa i Falenicy, pod nadzorem wysokiej klasy profesjonalistów.

Z wyboru tej specjalności wynikają następujące korzyści:
�� uzyskanie atrakcyjnego zawodu na rynku pracy,
�� możliwość naprawy własnego pojazdu w trakcie zajęć praktycznych,
�� możliwość uzyskania pracy, po ukończeniu szkoły, w jednej z firm prowadzących za-
jęcia praktyczne oraz w firmach o podobnej działalności,
�� profesjonalne przygotowanie do otwarcia własnej firmy.

�� TECHNIK SPEDYTOR
Program kształcenia zawodowego reali-

zowany jest w pracowniach wyposażonych
w nowoczesne oprogramowanie spedy-
cyjno-logistyczne oraz dobrej klasy sprzęt
komputerowy.

Absolwent w zawodzie technik 
spedytor będzie przygotowany 
do realizacji następujących zadań: 
�� planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
�� prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
�� prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajo-
wymi i zagranicznymi,
�� wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Dodatkowo dla technika pojazdów samochodowych i technika spedytora 
przewidziane są następujące zajęcia w ramach realizowanych 
w szkole innowacji pedagogicznych:
�� „Model organizacyjno-programowy kształcenia młodzieży szkolnej na potrzeby bez-
pieczeństwa narodowego i obrony narodowej. Klasa wojskowa.”
�� „Model organizacyjno-programowy kształcenia młodzieży szkolnej na potrzeby bez-
pieczeństwa narodowego i obrony narodowej. Klasa wojskowa z językiem angielskim
dowodzenia – spedytor w logistyce wojskowej”,

� TECHNIKUM
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�� przysposobienie wojskowe,
�� zajęcia z samoobrony /wysoka sprawność
fizyczna i nabywanie umiejętności walki
obronnej w bliskim kontakcie/,
�� w ramach lekcji wychowania fizycznego
ma miejsce nauka: sportów walki, akrobatyki
i zapasów 2 godziny tygodniowo oraz 1 go-
dzina zajęć wychowania fizycznego pro-
wadzona według wymogów podstawy
programowej,
�� obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w atrakcyjnych miejscach związanych z wojskiem,
�� jeden dzień w tygodniu jest tzw. dniem „mundurowym” – uczniowie tej klasy przy-
chodzą do szkoły w mundurach.

W ramach kształcenia w tej specjalności szkoła współpracuje z: 
�� 10-tym Pułkiem Samochodowym w Warszawie,
�� Klubem Strzelectwa Sportowego „Snajper” w Garwolinie, 
�� Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie,
�� Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Garwolinie,
�� Oddziałem Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w Warszawie,
�� 6-tą Mazowiecką Brygadą WOT,
�� Towarzystwem Przyjaciół JS 1019 Strzelec,
�� Nadwiślańskim Stowarzyszeniem Strzeleckim,
�� Światowym Związkiem Żołnierzy AK, Koło Nr 4 „Fromczyn” w Otwocku.

Absolwent po ukończeniu szkoły, uzyska dobre wykształcenie techniczne, bę-
dzie również przygotowany do służby w wojsku i innych formacjach mundurowych.

�� MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH
Podobnie jak w przypadku technika pojaz-

dów samochodowych, program kształcenia
zawodowego przedmiotów teoretycznych
realizowany jest w szkole. Program praktycz-
nego kształcenia zawodowego jest realizo-
wany w formie zajęć praktycznych (w klasie 
I przeznaczony jest jeden dzień w tygodniu na
zajęcia praktyczne a w klasach II i III dwa dni w tygodniu), w samochodowych warsztatach
naprawczych i diagnostycznych na terenie Karczewa, Otwocka, Józefowa i Falenicy pod
nadzorem wysokiej klasy profesjonalistów.

Z wyboru tej specjalności również wynikają następujące korzyści:
�� uzyskanie zawodu atrakcyjnego na rynku pracy,
�� możliwość naprawy własnego pojazdu w trakcie zajęć praktycznych,
�� możliwość uzyskania pracy po ukończeniu szkoły w jednej z firm prowadzących zaję-
cia praktyczne oraz innych firmach prowadzących zbliżoną działalność.

� BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

�� W ramach podnoszenia atrakcyjności
kształcenia organizowane są wycieczki edu-
kacyjne. Szkoła współpracuje z uczelniami
technicznymi. Uczniowie co roku biorą udział
w olimpiadach: Wiedzy Technicznej, Techniki
Samochodowej, Spedycja-Transport-Cło, Ma-
tematycznej oraz w Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach Mechaników.

��Od roku szkolnego 2019/2020 realizowany
jest projekt pod nazwą „Kadry z Karczewa dla
nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i
mechaniki samochodowej”. 

�� W ramach projektu uczniowie będą mogli
uzyskać uprawnieniana operatora wózków
jezdniowych podnośnikowych,odbyć staże za-
wodowe, brać udział w zajęciach dodatkowych.
Realizowany jest również projekt „Praktyki za-
graniczne dla uczniów z ZS Karczew" w ramach
programu Erasmus+.

�� Co roku w szkole organizowany jest piknik
motoryzacyjny, w ramach którego realizowane
są: jazdy sprawnościowe, konkursy techniczne,
ratownictwo medyczne, wystawa zabytko-
wych pojazdów wojskowych, rekonstrukcja
działań bojowych piechoty, grillowanie  itp. Na
piknik zapraszani są goście, władze samo-
rządowe, klasy mundurowe z innych szkół oraz
wiele innych osób.



POWIAT OTWOCKI 
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO 
DO REZYGNACJI Z UTWORZENIA KLASY, 
DO KTÓREJ, W PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI, 
ZGŁOSI SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCA LICZBA CHĘTNYCH


